
 
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 даље: Закон), привремени  Школски одбор Економско трговинске школе из Куле,  је на седници одржаној дана 29.03.2018. године , на којој је присуствовало пет од укупно седам чланова са правом гласа , једногласно донео  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ КУЛЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика Економко трговинске школе у Кули, прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.  
Члан 2.  

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.  
II ПОХВАЛЕ   

Члан 3.  
Ученик може добити похвалу за:  
1) одличан успех и примерно владање;  
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;  
3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;  
4) "Ученика генерације";  
5) "Спортисту генерације".  
Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.  
 



 
Члан 4.  

             Похвале могу бити писмене и усмене.  
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.  
Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.  

Члан 5.  
Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује и Наставничко веће Школе.  
Писмене похвале ученику издају се у облику похвалнице на посебном обрасцу у који се уноси назив 

школе, назив органа који похваљује ученика, име и презиме ученика који се похваљује и  податак о томе за 
шта се ученик похваљује. 
 Похвалницу својим потписом оверава директор школе, што се потврђује малим печатом школе. 

Писмена похвала Наставничког већа јавно се саопштава ученицима путем књиге обавештења, а 
похвалница се додељује ученику приликом пригодних свечаности у школи.  

Писмене похвале Наставничког већа  одељенски старешина уписује у Књигу евиденције образовно 
васпитног рада, ђачку књижицу и матичну књигу ученика. 

Члан 6. 
Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.  
Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.  
                  Члан 7. 

         За изузетан општи успех ученика у учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из 
појединог наставног предмета, односно наставне области, ученицима се додељује:            
Диплома „ Вук Караџић“ 
Диплома за поједини предмет и наставну област из опште образовног предмета и 



Диплома за поједини предмет и наставну област из стручних предмета и практичне наставе 
                      Члан 8. 

Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику средње школе, ако почев од првог разреда до краја 
школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и 
програмом, из матурског, односно завршног испита и из владања. 

        Члан 9. 
Диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, која обухвата стручне 

предмете и практичну наставу ако је изучавана најмање две школске године, додељује се ученику који: 
1) постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области, односно стручних предмета и 
практичне наставе на крају сваке школске године; 
2) освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне области, или ако: 
1) испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или наставну област, стручне 
предмете и практичну наставу и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је 
предвиђено наставним планом и програмом, ако се за њих не организује републичко такмичење; 
2) постигне најмање врлодобар општи успех у свим разредима; 
3) постигне примеран успех из владања у свим разредима. 
                                                                                  Члан 10. 

Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за следеће 
предмете: 
 1) српски језик; 
 2) страни језик и књижевност; 
 3) историја; 
 4) географија; 
 5) биологија; 
 6) математика; 
 7) физика; 
 8) хемија; 
9) музичка уметност; 
10) ликовна уметност; 



12) физичко васпитање. 
                                                                                Члан 11. 

Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области, додељује се за стручне 
предмете и практичну наставу у подручјима рада школе. 
                                                                                 Члан 12. 

Диплому "Вук Караџић" и диплому за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, 
додељује ученику школа. 
                                                                                 Члан 13. 

    Поступак за доделу дипломе "Вук Караџић" и диплома за изузетан успех из појединог предмета 
или наставне области, покреће Одељенско веће школе. 

Предлог одељенског већа за доделу диплома из члана 7. овог Правилника, разматра Наставничко 
веће школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе 
и доноси одлуку који ученици добијају диплому "Вук Караџић" и диплому за општеобразовне предмете или за 
наставне области. 
                                                                                Члан 14. 

Диплома "Вук Караџић" и дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне области, 
додељују се ученику јавно. 
                                                                УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Члан 15.  
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, под условом да је ученик:  

1) постигао одличан општи успех и примерно владање  од првог до завршног разреда;  
2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;  
3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;  
4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.  
 
 



Члан 16. 
Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени.  
Похвала „ Ученик генерације „  се додељује само једном ученику.  
Похвалу "Ученик генерације" додељује Наставничко веће, на предлог Одељенског већа. 

  Предлог за ученика генерације Наставничком већу подноси трочлана  Комисија коју решењем 
именује директор школе из реда стручних сарадника и предметних наставника. 
               Одељенске старешине завршних разреда не могу бити именовани у ову комисију. 
                                                                         Члан 17. 
        Приликом предлагања кандидата за избор ученика генерације Комисија  вреднује :   
  
   1.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА (одличан 5,00 у свим разредима) .................5 бодова 
 
     2. ОСТВАРЕНИ УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 
   Појединачно постигнути резултати на такмичењима из предмета по наставном плану и програму: 
  
За успех на општинском такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место – 3 бода; 
за освојено друго место – 2 бода; 
за освојено треће место – 1 бод. 
 
За успех на окружном  такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место – 6 бодова; 
за освојено друго место – 5 бодова; 
за освојено треће место – 4 бода. 
 



За успех на  републичком такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место –  10 бодова; 
за освојено друго место – 9 бодова; 
за освојено треће место –  8 бодова. 
 
Екипно постигнути резултати на такмичењима из предмета по наставном плану и програму: 
  
За успех на општинском такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место – 1,5 бодова; 
за освојено друго место – 1 бод; 
за освојено треће место – 0,5 бода. 
 
За успех на окружном  такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место – 3 бода 
за освојено друго место – 2,5 бодова; 
за освојено треће место –2 бода. 
 
3.За успех на  републичком такмичењу ученику припада: 
за освојено прво место –  5 бодова; 
за освојено друго место – 4,5 бода; 
за освојено треће место –  4 бода. 
                                                              Члан 18. 
  За постигнуте резултате преко 90% од могућег броја бодова, ученику који није освојио једно од прва 
три места на такмичењу (републички ниво) на основу бодовне листе са такмичења припада 3 бода. 
                                                              Члан 19. 

 За постигнуте резултате у оквиру школских секција или школских пројеката, ученику на основу 
образложеног предлога руководиоца секције односно пројекта припада 3 бода. 



                                                                Члан 20. 
    За постигнуте резултате у оквиру ваншколских клубова, тимова, удружења или пројеката, ученику на 
основу образложеног предлога руководиоца тих удружења или пројеката припада 3 бода. 
                                                                 Члан 21. 
   Ученицима који су својим активностима представљали школу (нпр.Учешће у раду научно 
истраживачке станице „ Петница“ ) додељује се 3 бода. 
                                                                   Члан 22. 
   За индивидуално учешће у ваншколским пројектима, ученику припада 0,25 бодова. 
   За екипно учешће у ваншколским пројектима, ученицима припада 0,25 бодова 
                                                                   Члан  23. 
   Одељенске старешине имају обавезу да Комисији припреме сву документацију потребну за 
бодовање ученика. 
                                                                   Члан 24. 
   Уколико више ученика применом наведених критеријума има исти број бодова, похвала „Ученик 
генерације „ додељује се ученику који добије већи број гласова чланова Наставничког већа школе.                                                        
 СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
                                                                          Члан 25. 

Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате  из наставног предмета физичко васпитање  и најмање врло добар општи успех из наставних предмета и примерно владање.  
Диплома за изузетан успех из наставног предмета физичко васпитање додељује се ученику 
завршног разреда  ако: 

1. постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године; 2. постигне одличан успех из наставног предмета физичко васпитање на крају сваке школске године; 3. добије једну од прве три награде на општинском  такмичењу. 
 

Ако није организовано општинско  такмичење из предмета физичко васпитање, посебна 
диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1. и 2. овог члана испољи посебну 
способност и склоност за предмет физичко васпитање и постигне потпуније и шире 
познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом. 



 
 Члан 26. 
Кандидат за спортисту генерације може бити ученик завршног разреда  коме је 

додељена посебна диплома из наставног предмета физичко васпитање. 
Ученику, кандидату за спортисту генерације припадају бодови по основу успеха на 

такмичењима из предмета физичко васпитање које организује Министарство просвете или су 
призната од стране Министарства. 

1.  За успех на школском такмичењу ученику припада: 
- за освојено прво место -  3 бода; 
- за освојено друго место – 2 бода; 
- за освојено треће место – 1 бод. 

  
2. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 5 бодова; 
- за освојено друго место – 4 бода; 
- за освојено треће место – 3 бода. 

 
3. За успех на окружном  такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место – 10 бодова; 
- за освојено друго место – 8 бодова; 
- за освојено треће место – 6 бодова. 

 
4. За успех на  међуокружном  такмичењу ученику припада: 

- за освојено прво место –  16 бодова; 
- за освојено друго место – 14 бодова; 
- за освојено треће место -  12 бодова.  

5. За успех на  републичком такмичењу ученику припада: 
- за освојено прво место –  30 бодова; 
- за освојено друго место – 25 бодова; 
- за освојено треће место –  20 бодова. 

 
            Члан 27. 
 Када је реч о резултатима постигнутим у екипним спортовима, за спортисту 
генерације могу бити предложени само ученици носиоци игре. 
 



                                                                       Члан  28. 
 Предлог за избор спортисте генерације подносе  предметни наставници у сарадњи са 
одељенским старешином, а утврђује га   одељенско веће најкасније на седници на којој се утврђује 
успех и владање ученика на крају наставне године. 
 Предлог се подноси у писменом облику, и треба да буде образложен, уз навођење 
података о успеху и владању ученика. 
           Члан 29. 
 Предлог се подноси директору школе, одмах после седнице одељенског већа на којој 
су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. 
 По истицању рока за достављање иницијатива директор школе именује трочлану 
Комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника члана одељенског већа завршних  
разреда од којих је један наставник физичког васпитања. 
 Задатак Комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу 
тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима, и да 
на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу, те да кандидата са највишим бројем бодова 
предложи Наставничком већу за доделу похвале « спортиста генерације «. 
 У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, Комисија ће 
Наставничком већу предложити да се похвала « спортиста генерације « додели ученику који је 
постигао бољи општи успех на крају школске године. 
                       Члан 30. 
 Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале « спортиста генерације «  
већином гласова од укупног броја чланова, и та је одлука коначна. 
                                                        III    ВРСТЕ НАГРАДА 
                                                                    Члан 31. 

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним случајевима 
и у новчаним износима.  

Новчана награда може да се додели Ученику генерације на основу одлуке директора школе. 
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које 

пропишу својим актима.  
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене 

екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и слично.  



                                                                               Члан  32. 
Књигом могу да се награде: 

1.Ученици носиоци дипломе „ Вук Караџић“; 
2.Најбољи рад на матурском и завршном испиту за све образовне профиле; 
3.„ Ученик генерације“; 
4. „ Спортиста генерације „  
4.Ученици који освоје једно од прва три места на републичком такмичењу 
                                                                                Члан 33. 
  Наградном  једнодневном  екскурзијом могу да се награде ученици одељења школе које има највећу 
просечну оцену на крају школске године у зависности од материјалних могућности школе. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                             Члан 34.  

            Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.  
Члан 35.  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.  
                                                                               Члан 36.  
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању  ученика  дел. број 6-611-141 од 24.02.2011. године и Правилник о критеријумима и мерилима за  избор ученика генерације од 01.06.2010.године.    
        Председник Школског одбора         ___________________________                      Мирјана Гостовић 
 
Правилник је заведен под деловодним бројем 6-611-667  од 29.03.2018. године, објављен је на огласној табли Школе, дана 30.03.2018. године, а ступа на снагу дана 07.04.2018.године. 
 Секретар школе: 
                                                                                                        _____________________ 
                                                                                                         Наташа Вујовић Радовић 


